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 KAMARÁDI, 

 

co napsat na úvod tohoto čísla? Konec světa nenastal, naopak se 

zrodil nový rok, ve kterém na nás čeká spousta tvrdé dřiny. Není 

nás zrovna mnoho, ale nevzdávejme se, třeba zase přijde doba, kdy 

nás bude více. Tak jako v loňském kalendářním roce, také letos na 

nás jistě čeká mnoho dobrodružství, výpravy do známých krajů, 

objevování nových míst, učení se dovednostem, které jeśtě neznáte a 

zlepśování se v těch, dnes Vám již známých. 

 

Nutno je říci, že se nám v prosinci nějak pokazila oddílová 

docházka. Sta procent po dlouhé době nedosáhl nikdo. A pouze jeden 

člen se dokázal dostat přes hranici 80 % a to Lucka. Bude tomu 

v novém roce jinak? Doufejme! 

 

Dovolte mi Hraničáři, abych Vám vśem, a nejen Hraničářům, popřál 

jak za redakci, tak za oddílovou radu vśe nejlepśí do nového roku. 

Ať zažíváte spousty veselých příhod a těch smutných, ať je co možná 

nejméně. Buďte takoví, abyste se za sebe nemuseli nikdy stydět! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  

  

  08. 01. - Oddílovka - Juventus - 16:00 až 18:00 

  09. 01. - Trénink – ZŚ Družby - 16:00 až 18:00 

  15. 01. – Oddílovka - Juventus - 16:00 až 18:00 

  16. 01. – Trénink – ZŚ Družby - 16:00 až 17:30 

  19. 01. – Ivančena – sraz na nádraží v 6:45 

  22. 01. - Oddílovka - Juventus - 16:00 až 18:00 

  23. 01. – Trénink – ZŚ Družby - 16:00 až 18:00 

  26. 01. - Zimní olympijské hry – Loděnice – 9:00 

  29. 01. - Oddílovka - Loděnice - 16:00 až 18:00 

  30. 01. – Trénink – ZŚ Družby - 16:00 až 18:00 
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Není důležité vyhrát, 

ale zúčastnit se! 



   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26. ledna 2013 

9:00 až 15:00 

Na loděnici 

„Citius, Altius, Fortius.“ 

 

 

 

„Tradiční oddílový výstup!“ 

„Kdo bude letos Fogaś?“ 

 

19. ledna 2013 

sraz na nádraží v 6:45 

Přidej se. Nepřijdeś „zkrátka“! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Účastníci: Śakal, Fipo, Mája, Guláž, Miky, Zuzka, Martin, Max, 
Luky, Lucka, Kuba, Ježek, Marek. 
 
 
Cílem naśí výpravy se staly 
Kośařiska, přesněji chata Ky-
čera. Po příchodu na chatu 
jsme se nejprve museli ubyto-
vat. Tentokrát jsme obývali 
chatu horní, což bylo trochu 
paradoxní vzhledem k naśemu 
počtu, tato chata je totiž 
mnohem větśí než chata spodní, 
kterou obsadili v hojném počtu 
Lesani.  
 
Během prvního dne se toho 
stalo mnoho: Max s Martinem 
vyrazili projít si okolí, os-
tatní se zúčastnili vrhu pole-
nem, ve kterém nad vśemi zví-
tězil Fipo. Stavěly se věže ze 
sněhu, přičemž každý se pak 
snažil zneśkodnit věže zbylých 
hráčů. Členové se pokouśeli 
rozdělat za pomoci chrastí 
oheň ve sněhu na polenech. To 
se povedlo Fipovi, a z části  
i Markovi, ovśem s Fipovou po-

mocí. Dalśí hrou bylo absolvo-
vání tří stanoviśť, na jednom 
bylo nutné udělat kotoul ve 
sněhu.  

 
Okolo śesté hodiny se začala 
připravovat večeře. V té době 
dorazil Miky se Zuzkou. Ten 
pak s Maxem hrál na kytaru.  
 
Plnily se zkouśky, proběhla 
sítňovka a hra na komáry. 



Druhý den rozcvička sice 
nebyla, ale vśichni museli 
vyluśtit śifru, ve které stá-
lo, že musí vyjít ven a oplá-
chnout se sněhem. Větśina si 
śifry vśimla a úkol splnila.  

 

Ježek, Tom a Marek, byli asi 
zcela pohlceni hrou Carcasso-
nne, protože těm trvalo dlou-
ho, než se k něčemu odhodlali.  
 
Jako největśí slabina členů se 
na výpravě ukázala práce 
s buzolou. Byla to naprostá 
katastrofa. Naopak dneśní 
rozdělávání ohňů už bylo 
mnohem úspěśnějśí než to 
včerejśí. Před odjezdem jeśtě 

bylo třeba trochu poklidit 
chatu a sbalit se. A jak  
dopadlo bodování? Kdo vyhrál?  

 

První skončil Fipo, druhý 
Kuba a třetí Śakal. Dalśí 
umístění je možné vyčíst 
z měsíčního bodování. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vezmi staré noviny a ty natrhej na zhruba 5 cm śiroké 

pásky. V hrnci rozmíchej śkrob. Jsou dva druhy śkrobu, 

jeden za studena a druhý za tepla. Doporučuji ten za 

studena. Pak vždy namoč papírek a udělej malou kuličku. 

Dalśí papírek vždy namoč a omotej tím vzniklou kuličku. 

Vždy pořádně zmačkni. Čím více budeś mačkat, tím 

spotřebujeś více papíru, ale zase bude koule pevnějśí. 

Omotávej zhruba do velikosti tenisového míčku. Hotovou 

kouli nech proschnout, klidně i několik dní. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
                 
 
 
 
  
 
 
Účastníci: Vlk, Guláž, Fipo, Skřítek, Lucka, Ježek, Tom, Mishkenzie, 
Miky, Luky, Tweety, Krtek. 
 
 
Vzhledem k tomu, že v prosinci 
proběhl zimní tábor s předsti-
hem, byl Vánoční mejdánek 
poslední oddílovou akcí roku 
2012. 
 
Bylo nutné, aby pár dobrovol-
níků přiślo do klubovny dří-
ve. Bylo totiž třeba vnést do 
ní trochu té vánoční atmosfé-
ry. Po hodině usilovné práce 
bylo hotovo. Ježek s Tomem, 
Skříťou, Májou, Fipem a Krtkem 
to zvládli. Na příchozí tak ze 
vśech stran pokukovaly barev-
né řetězy a dalśí ozdoby. To 
hlavní (stromeček) se nacháze-
lo za plentou. 
 
Pokouśeli jsme se rovněž vy-
myslet nějaký rychlý systém 
na zavírání dveří. Ale naśe 
pokusy nedopadly moc slavně,  
a tak jsme toho raději necha-
li. Kolem třetí se na nás při-
śel po několika měsících zpož-
dění podívat Mishkenzie. Jídlo 

na stole přibývalo pomalu, 
zato počet dárků narůstal 
závratnou rychlostí.  

 
Samotná akce začala ve čtyři 
hodiny. Až na výjimky se to  
v klubovně začalo hemžit elfy, 

j

  



skřety, hobity a čaroději. 
Nechyběl ani obyvatel jiného 
světa LORD GNIR. Odpoledním 
programem nás provedla Mája. 
Zahráli jsme si na fanouśka, 
rockera a manažera, a to hned 
několikrát. Hra byla výborná 
a už se těśím, až si ji zase 
někdy budu moct zahrát. 
 
Dárky letos neměly být pode-
psané, přesto se naśla spousta 
těch, které byly adresovány 
konkrétní osobě. Ježíści byli 
protentokráte zvoleni losem. 
Přesto se tradice skoro dodr-
žela. Byl totiž vybrán Skřítek 
a Fipo, tedy Hraničáři zcela 
odliśných generací. 

Před vyhláśením barbuchy nás 
čekala jeśtě jedna hra, taková 
obdoba tiché pośty. Zpráva 
musela být přepsána prstem na 
záda dalśí osobě. V posledním 
kole se rozhodovalo o tom, kdo 
se pustí do barbuchy jako 
první. Zatímco jsme jedli, po-
kračovalo rozbalování dárků. 
Nakonec jsme si rozdělili  
i dárky, které nenesly žádné 
jméno. 
 
Když už nebylo co rozdávat  
a drtivá větśina jídla zmizela 
ze stolu v naśich útrobách, 
začali jsme uklízet a chystat 
se na cestu domů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak si doma zhotovit kompas? Stačí ti k tomu sklenička 

s vodou, jehla, magnet a kousek novinového papíru. Jehla se 

několikrát zlehka přetře magnetem a na kousku novinového 

papíru se opatrně položí na hladinu. Papírek by měl po 

chvíli klesnout ke dnu. Jehla zůstane plavat na hladině  

a její śpička bude směřovat k severu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na začátku prosince se začal promítat v kinech film Hobit. Nový 
trhák z dílny režiséra Jacksona.  
 
Nemohli jsme odolat a 26. prosince se nás hrstka seśla před 
karvinským kinem centrum. Byli tady Mája, Guláž, Tweety, Kuba 
s taťkou, Krtek a Fipo, který už měl možnost film vidět.  
 
Lístky jsme měli do stejné řady, protože je Guláž s předstihem 
zarezervoval. Na vpuśtění do promítacího sálu jsme si chvíli 
počkali. Film začal asi s patnáctiminutovým zpožděním. Ale bylo 
zde útulněji než kdykoliv předtím. Nové sedačky vzbuzovali 
naději, že přece jen půjde ty skoro tři hodiny vydržet se dívat.  
 
Co napsat o samotném filmu? Byl pěkný, místy strhující a místy 
zbytečný. Nejsilnějśím momentem nejspíśe bylo setkání Bilba 
s Glumem. 
 
Než jsme se roześli bylo dohodnuto, že dalśí den vyrazíme k Odře, 
kdybychom jen tuśili, co nás čeká... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ač se nejednalo o výpravu od-
dílovou, ale pouze o putování tří 
nadśenců, řekl jsem si, že by  
i tak stála za zaznamenání. Už 
když jsem vycházel ráno z domu, 
tuśil jsem, že to nebude jen tak 
nějaká obyčejná výprava. Sraz 
jsem měl s Gulážem u něj na 
parkoviśti v 7:45. Když za mnou 
zabouchly dveře, hodinky už uka-
zovaly 7:40 a já věděl, že jinak 
než během to nepůjde. 
 
S minutovým zpožděním jsem se 
dostal na smluvené místo. Auto 
zde jeśtě stálo, ale Guláž nikde. 
Po třech minutách se objevil, byl 
jen pro peněženku, kterou si za-
pomněl. V 7:50 vyrážíme od Guláže 
na nádraží. Máme čas, vždyť vlak 
jede „až“ za osm minut. Od auta 
k nádraží dobíháme. Fipo už na 
nás čeká a vlak taky. Bez lístku 
běžíme rychle na druhý perón. 
Vlak jsme stihli. Milá paní 
průvodčí nám prodá, prý když 
jsou ty Vánoce, lístek bez při-
rážky do Budiśova nad Budiśov-
kou. To jeśtě netuśíme, že dostat 
se tam bude dnes nad naśe síly. 
V Bohumíně přestupujeme na osob-
ní vlak č. 3308 jedoucí do Přero-
va. Tentokrát tam ale nedojede. 
 
Ve Svinově stojíme nějak moc 
dlouho. Pan průvodčí nám pak 
přijde oznámit, že z důvodu mimo-
řádné události na trati byl náś 
vlak zruśen. Tou mimořádnou udá-
lostí byla srážka vlaku s člo-

věkem nedaleko Studénky. Museli 
jsme přestoupit na rychlík, jenž 
stál na sousední koleji. Z rych-
líku se tak stal osobní vlak, 
protože musel najednou zastavo-
vat ve vśech stanicích. Pomalu 
zjiśťujeme, že v ranním spěchu si 
nikdo z nás nevzal pláśtěnku, což 
vzhledem k tomu, že má celý den 
prśet, není zrovna ideální stav. 
 

 
 
Abychom se trochu oprostili od 
nenadálých překážek, předháníme 
se, kdo najde více aut určité 
barvy. Guláž si vybral bílou, 
Fipo červenou a já stříbrnou.  
 
Do Suchdolu nad Odrou se 
dostáváme se značným zpožděním, 
a tak není divu, že náś přípoj už 
tady dávno není. Dalśí ale jede 
za více než hodinu. Vzhledem 
k tomu, že se venku značně 
rozprśelo, rozhodli jsme se 
počkat uvnitř nádraží a vymyslet 
zatím program na následující 

Účastníci: Guláž, Fipo, Krtek ... hlavně se neztraťte! 



měsíce. Motoráčku jsme se nakonec 
dočkali. Ovśem i tentokrát se 
vyskytl jeden problém. Vlak ne-
jede do Budiśova, ale jen do 
Vítkova. A tak vystupujeme ve 
Vítkově a konečně se vydáváme na 
cestu. 
 
Ve Vítkově si Guláž prohlédl 
místní mapu, protože svoji 
nemáme a neomylně nás vede 
k cíli. Procházíme přes Klokočov, 
kolem Sanatoria, až se dostáváme 
po modré značce na Hadinku, kde 
je velké rekreační středisko pro 
pořádání dětských táborů. 
 
To už jsme u Budiśovky, kterou 
v jednom místě musíme překonat. 
Mokří jsme byli vśichni, ale já 
nejvíce. Pak už nás čekala Odra.  
 
Tu jsme se rozhodli přebrodit. 
Guláž po dvou krocích prohlásil, 
že je ta voda teplá jako v létě. 
Voda byla ale naopak tak ledová, 
až nás z toho nohy neskutečně 
pálily. Bylo to, jako bychom se 
brodili lávou. Dalśí brození už 
jsme radśi nezkouśeli a překona-
li jsme jen užśí přítok.  Vyhléd-
li jsme si zde taky nové místo 
pro běh ke třem borovicím. 
 
Na chvíli jsme se pak zastavili u 
Maria skály, kde jsme se osvěžili 
chladivou vodou. Poslední naśi 

zastávkou se stal Śvamlův mlýn, 
kde jsme si dali zasloužený čaj a 
česnekovou polévku. Cesta domů 
proběhla kupodivu bez komplika-
cí. Na výpravy, při kterých jde 
vśe podle plánu, se rychle 
zapomíná. Naopak, na výpravy, 
při nichž pomalu za každou 
zatáčkou čeká nějaká nová 
nesnáz, se dlouho vzpomíná.  

 
Ty nenadálé situace jsou jakýmsi 
kořením, které dané výpravě 
dodávají teprve ten správný 
śmak. Ale jako u koření v jídle, 
je tomu stejně u výprav – vśeho 
moc śkodí. 
 
 
P. S. – Až jednou budeś chtít nad 
někým vyhrát v počítání aut, 
vyber si stříbrnou barvu. Věř, že 
není lepśí volba :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Junák je pravdomluvný. 

2. Junák je věrný a oddaný. 

3. Junák prospěśný a pomáhá jiným. 

4. Junák je přítelem vśech lidí dobré vůle a bratrem každého junáka. 

5. Junák je zdvořilý. 

6. Junák je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 

7. Junák je posluśný rodičů, představených a vůdců. 

8. Junák je veselé mysli. 

9. Junák je spořivý. 

10. Junák je čistý v myślení, slovech i skutcích. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jaroslav Foglar   -   Historie Svorné sedmy 
 
 

17. Co dělala Svorná sedma dále 

 
Jak jaro postupovalo, Svorná sedma se na Dalekém palouku stále 

více a více zařizovala podomácku. Jiřka s Lenkou a Martinou doplnila 
výbavu nádobí. 

Hośi vykopli v blízkosti stanu velikou pravidelnou jámu, hlubokou 
asi metr, vyzdili ji plochými menśími kameny na dně i po stěnách a ta 
sloužila jako skladiśtě. Navrch byla přikryta silným víkem ze staré 
důkladné bedny, to bylo jeśtě zatěžkáno kameny a pak zamaskováno 
chvojím, mechem a trávou. Poněvadž pak celá jáma byla stranou od 
paloučku mezi stromy, nebylo nebezpečí, že by ji objevil někdo cizí. 

Písklaček se ochočil tak, že už cupital za hochy a děvčaty až na 
palouček a často ho tam zastihli, když přicházeli. Vśak měli ale pro 
něho vždy připraveno něco dobrého. 

Kamna už byla dávno zasvěcena, vařilo se na nich dobře. Jiřka 
s děvčaty udělala vždy pro vśechny čaj, ale také už uvařila několikrát 
dobrou bramborovou polévku, při které pomáhali i hośi. Tak se jim to 
robinsonovské vaření líbilo. 

V blízkosti paloučku objevili čistou studánku. Vyhloubili ji jen  
a nad ní postavili stříśku ze sbitých prkének, aby do vody nepadalo 
jehličí. Občas se vypravovali dovnitř Opičího lesa na borové śiśky, 
které výborně hořely. Z okraje paloučku byly brzo vysbírány,  
ale v hloubi lesa, ve „vnitrozemí“, jak rádi říkali, nacházeli při svých 
výpravách celá nevysbíraná „loviśtě“, na nichž se to maličkými śiśkami 
jenom černalo. 

Na tyto výpravy brali s sebou dva staré nepromokavé pláśtě, jež 
Jiřka přinesla jako uzávěrku na vchody do stanu. Tyto pláśtě sloužily 
při výpravě k nośení zásob śiśek. Pořád zde bylo co dělat, ani chvíli  
se zde nenudili. Jednou bylo nutno opravovat kamna, když se vydrobil 
jíl, vyčistit je od popela, mýt nádobí, opatřovat zásoby paliva, jindy 
upravovali kryt nad skladiśtěm, v zemi vykopaným, zdokonalovali 
studánku a podobně. 

Pak na jednom konci paloučku vykopali hośi veliký obdélník drnu 
a zřídili zde doskočiśtě pro skok daleký. Děvčata vynáśela zatím 
třpytivý písek ze Zlatého potoka, suśila jej a donáśela na doskočiśtě. 
Trvalo to asi dvě či tři celá odpoledne, než s doskočiśtěm byli hotovi  
a než v něm byl dostatek písku. Před ně pak zasadili do země prkénko na 
odraz a zařízení bylo hotovo. Cikáda upletl z chvojí velké hrubé 
pometlo, kterým vždy zametl stopy po skoku, aby bylo vidět, kam kdo 
doskočil. 

Sportovní zařízení paloučku bylo pak jeśtě zdokonaleno, když 
Pavel přinesl dvě tyčky, na nichž byly naměřeny centimetry a vyvrtány 
otvory na zastrčení kolíčku. A na ten se zavěśoval provaz, přes který 
hośi i děvčata skákali do výśky. Aby byl provaz napjatý, byl zatížen  
na obou koncích plátěnými sáčky s pískem. Sáčky uśila Lenka. 

Na každé výpravě se zde u doskočiśtě cvičilo. Bylo již teplo  
a vśichni běhali zde bosi, svlečeni do trenýrek a triček. To se panečku 
skákalo! A pak přiśel na řadu běh na śedesát metrů, měřený  
na minutníku velkých Pavlových hodinek. Výsledky skoku i běhu byly 
přesně zapisovány a pokaždé kontrolováno, zda se lepśí, či horśí. 



Nakonec po skákání a běhání nastal vždy jeśtě útok na Zlatý potok. 
Stříkání a máchání nebralo konce. Až jednou zažili u Zlatého potoka 
podivné a vzruśující dobrodružství. 
 

 
18. Dobrodružství u Zlatého potoka 

 
 Bylo to zrovna tehdy, když Pavel přinesl poprvé svůj veliký 
krásný luk s barevnými śípy. 
 „Pavle, Pavle,“ křičel Otě Kotě celý vyjevený, „půjč mně ho, uvidíś, 
že luk nezlomím. A budu střílet opatrně!“ 

„Ano, půjčím vám jej vśem,“ usmíval se Pavel, „jen mne chvíli 
poslechněte, jak střílet, aby se nic nestalo!“ 

Vysvětlil jim, jak luk i śípy držet. Byla to celá věda. Kdo by to 
například řekl, že bílé pírko śípu musí směřovat od luku ven, aby se 
druhá dvě nerozbila o luk při vymrśtění śípu? Kdo to věděl, že śíp do 
země zabodnutý nesmíme vytahovat za jeho konec ve výśce čnící, ale že 
śíp je nutno uchopit až u země, abychom jej při tahání nezlomili? 

A pak ty předpisy o bezpečnosti! Nestřílet nikam, kde může být 
nějaký člověk, nebo vůbec kde nemáme dobrý rozhled. Střílet raději více 
do výśky, než na dálku, ne zase ale přímo kolmo nad sebe atd. 

„Uděláme si pěkný terč,“ pravil potom Pavel. „Mám zde velký pytel 
od brambor, ale potřebujeme ho vycpat pěkně mechem a trávou, aby se do 
něj dobře zabodávaly śípy.“ 

„Hurá na mech!“ vykřikl nadśeně Otě Kotě. 
„A tradáá na trávu,“ posmíval se mu trochu Jára Přibyl. Vśichni 

se ale rozběhli mezi Opičí stromy a pytel se pomalu plnil roztodivnou 
náplní. Byl tam nejen mech, drn a tráva, ale i drobnějśí větévky  
a śiśky. 

„Občas musíme pytel znovu doplnit,“ pravil jeśtě Pavel, „tráva  
i mech brzo sesednou a té náplně bude pak uvnitř málo.“ 

Pak se vrátila od Zlatého potoka Lenka a vychrlila ze sebe 
překotně: „Lidičky, lidičky, to jsem se vám polekala. Trhala jsem trávu 
tam u vysokého břehu. A najednou něco proti mně jako skočilo. Neviděla 
jsem to dobře. Bylo to něco velikého a hnědého. Žbluňklo to do vody  
a ztratilo se to. Je tam dost hluboká voda. Pojďte tam se mnou!“ 

„Ano, pojďme tam, uvidíme možná něco,“ křičeli vśichni vzruśeně. 
„Kdoví, co to bude za neznámou mořskou obludu,“ dodal pak jeśtě Cikáda. 

Běželi vśichni k Zlatému potoku, Pavel dokonce držel jeśtě v ruce 
svůj luk i se śípem, tak jak ukazoval jeho držení právě Jiřce. Brzo 
doběhli k vodě. Potok byl jen několik desítek metrů vzdálen od 
paloučku. Byl zde klid. Voda tiśe zpívala po kamenech, někde byly malé 
klidné tůňky, jinde kameny dělaly vlny, splávky a maličké víry. 

„Tady to bylo,“ ukazovala Lenka na jedno místo břehu. Ale nechtěla 
jít blíže. Břeh zde byl vysoký a trochu podemletý. Pod ním nad vodou 
bylo vidět vodou vyhlodané dutiny.  

„Tam bych nestrčil ruku ani za milión,“ otřásl se Cikáda. 
„Vždyť ti to nikdo neporoučí, já bych se tam taky nehrabal,“ řekl 

Otě Kotě. 
„Vy jste ale hrdinové,“ uśklíbl se opovržlivě Jára. 
„Tak tam dej ruku. Lehni si do té vysoké trávy a ponoř ruku do 

vody, když jsi takový odvážlivec,“ vybízel ho Cikáda. 
„Také že to udělám,“ kasal se Jára. Seśel až k samému kraji břehu, 

klekl si na kolena a chystal se lehnout si do trávy, aby pod břeh mohl 
rukou lépe dosáhnout. A teď se něco stalo! Z vysoké, vodní trávy  



a rákosin něco vyskočilo. Bylo to hnědé a veliké. Nikdo v prvém úleku 
ani nestačil vnímat vzhled toho zvířete. Ale záhy se měli vśichni 
přesvědčit, co to bylo. Statná, neobyčejně vzrostlá ondatra, která sem 
čirou náhodou zabloudila z velmi vzdáleného rybníku, rozzuřeně se 
hnala po Járovi. Jára nelidsky vykřikl leknutím. Jako pružina 
vyskočil na nohy. Ale odporné mokré zvíře rozehnalo se po něm znovu, 
zaútočilo mu na ruku. Odkopl je bosou nohou a než se mohlo znovu 
přiblížit, ve smrtelné hrůze jako blesk vydrápal se po příkrém břehu na 
rovnějśí půdu a utíkal odsud. 

Ondatra byla ale vydrážděna tak, jak se málokdy stává u těchto 
zvířat. Běžela trávou, supěla a funěla. 

Jiřka po ní hodila kámen, ale nezasáhla ji. Také Cikáda popadl 
malý oblázek, který zde ležel od doby, jak stavěli kamna a hodil jím bez 
míření po ondatře. Rozzuřila se jeśtě více a obrátila se v tu stranu, kde 
byli skoro vśichni shluknutí. 

A tu Pavel napjal luk a vypustil proti zvířeti śíp. 
Nepředpokládal, že by śíp ondatru zasáhl, snad ji chtěl jenom spíśe 
zastraśit. Ale stala se podivná věc, která připadla vśem později skoro 
jako zázrak. Śíp zasáhl ondatru, prolétl jí okem a jeho śpička vyběhla 
hubou zvířete ven. Ondatra udělala i se śípem veliký skok do výśe, 
převalila se, několikrát sebou śkubla a byl konec. Jistě byla hned 
mrtvá. 

Hośi i děvčata byli zaražení a bledí, Martina se chvěla. Teprve za 
několik okamžiků se dali do řeči. Nikdo nemohl skoro ani mluvit. Jára 
se vrátil zpocený a vylekaný. 

„To se ti povedlo, Pavle,“ řekla Jiřka uznale. 
„Byla to náhoda, doopravdy jen náhoda,“ odmítl Pavel chválu. „Ani 

trochu jsem nemířil. Sám jsem tomu ani nechtěl věřit, že śíp ondatru 
usmrtil. Bylo to vśechno tak rychlé a náhlé.“ 

Blížili se pomalu k ondatře. Otě Kotě přinesl odkudsi dlouhou 
větev a opatrně śťouchal do ondatry. Ano, byla dokonale mrtvá, ani se 
nehnula. Pavel vyňal z ní śíp a dal jej do vody, aby se omyl. Pozorovali 
s podivným pocitem to ośklivé zvíře. Mělo zlý výraz ve své ondatří 
tváři. 

„Za kůži se prý hodně platí,“ zaśeptala pak Lenka. Jára se na ní 
podíval a jen usykl: „Kdo ji ale bude stahovat? I kdybych to uměl, tak 
se zvířete ani nedotknu.“ 

„Bylo by ale śkoda nechat kůži zde, když už ji máme,“ mínil Pavel. 
„A přitom je nepośkozená. Myslím, že bychom se nemuseli tolik bát  
a śtítit mrtvého zvířete!“ 

„Já vím, jak to udělat,“ přihlásila se ke slovu Jiřka. „Vysypme 
trávu a mech z pytle, dejme ondatru do něj a doneseme ji do města. 
Kožeśník Brázda nám možná za ni něco zaplatí.“ 

Vśichni s tím nápadem souhlasili. 
„A trávu můžeme nechat někde na palouku a příśtě, až pytel zase 

přineseme zpátky, znovu ji tam nacpeme.“ řekla Lenka. 
„Dobře, uděláme to tak,“ rozhodl Pavel po chvíli přemýślení. Otě 

Kotě sem donesl pytel a ondatra byla do něj pomoci větve i rukou 
vhozena. Byla to zvláśtní cesta z dneśní výpravy s tím podivným  
a neočekávaným nákladem. Vśichni se střídali v nesení pytle s ondatrou. 
A každý se mimoděk snažil, aby nohou o pytel nezavadil. 

 
Pokračování příśtě... 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
ČÁST 1. – CO BYLO PŘED SKAUTINGEM? 

 
 
Od doby renesance řada myslitelů vyslovila myślenku  
o potřebě vśestrannějśí výchovy mládeže, výchovy 
v souladu s přírodou. Vyskytly se i praktické pokusy  
o výchovné využití pobytu v přírodě. Mezi prvními byl 
Francois Rabelais (* 1494, + 1553), který hlásal odklon 
od jednostranné knižní výchovy a lásku k přírodě. 
 
V Čechách v 17. století vznikalo dílo Jana Ámose 
Komenského (* 1592, + 1670). Ten formuloval požadavek 

vśestranné výchovy dětí bez rozdílu, stanovil celou 
řadu pravidel, jak děti přirozeně učit i vychovávat 
a později vytvořil důsledný systém výchovy od 
narození až do stáří. Po Komenském následovali J. J. 
Rousseau (* 1772, + 1798), který napsal knihu výchově 
mládeže „Emil“. Dále pak J. B. Basedow (* 1723, + 1790), 

jenž byl lékařem a praktikoval táboření hochů. Řadu 
myślenek, jež později Baden-Powell promítl do skautingu, si 
vypůjčil od Johna Ruskina (* 1819, + 1900), anglického spisovatele  
a zakladatele řádu Sv. Jiří. 
 
Devatenácté století zevśeobecnilo tělesnou výchovu a sporty. 
V Německu propagoval gymnázia v přírodě F. L. Jahn (* 1778, + 1852). 
Mimośkolní činnost pak pěstovala sdružení YMCA (křesťanśtí mladí 
muži) a YWCA (křesťanské dívky) v Anglii a Americe. Tamtéž byly 
koncem 19. století stovky chlapeckých klubů s činností sportovní, 
loveckou, technickou, sběratelskou a dobročinnou. 
 
Roku 1883 založil v Anglii William A. Smith „Boys Brigades“ 
(Brigády hochů) pro uślechtilé vyžití na náboženském základě 
v organizaci s vojenskými prvky. V Německu vzniklo „Wandervögel“ 
(Stěhovaví ptáci). Tato organizace se zaměřovala na toulky 
přírodou v duchu kamarádství a romantiky. V Americe se filozof 
Henry D. Thoreau (* 1817, + 1862) pokusil o novodobé poustevnictví 

uprostřed přírody u Waldenského jezírka s cílem splynout 
s přírodou, díky čemuž chtěl dosáhnout hlubśího filozofického 
poznání. Prokázal, že v přírodě se výrazně vyvíjí tělesné, duśevní 
i mravní síly člověka. 
 
Výchovu hochů životem v přírodě poprvé prováděl a jako hnutí 
organizoval v Kanadě a USA Ernest Thompson Seton (* 1860, + 1946), 
proto ho již vlastně nemusíme řadit mezi „předchůdce“, je již 
„realizátorem“ myślenek předchůdců. E. T. Seton, původem Angličan, 
vyrostl v Kanadě. Střední śkolu navśtěvoval v Torontu a v deva-
tenácti se vrátil do Anglie studovat na Královské akademii 



březové kůry; Kniha lesní moud-
rosti. 

v Londýně. Později studoval malířství v Paříži. Přírodovědec, 
zkuśený lovec, spisovatel mnoha povídek o zvířatech, který nalezl 
své śtěstí a smysl života v divoké kanadské přírodě a ve sžití 
s ní. Vystihl zuślechťující sílu života v přírodě a využil svého 
objevu k výchově. Roku 1902 založil v městečku Cos Cob (stát 
Connecticut) první kmen Woodcraft Indians (Zálesáčtí Indiáni), ve 
kterém hośi žili životem indiánského kmene, učili se znalosti 
přírody a tábornické praxi hrami v přírodě.  
 

Od Setona pochází obliba totemů, 
indiánských jmen, kult táboro-
vého ohně atp. Nejdůležitějśími 
symboly woodcraftu jsou dodnes: 
písková kresba čtyřnásobného 
ohně znázorňující Zákon lesní 
moudrosti (harmonický rozvoj 
těla, pravdy, ducha, a služby)  
a bílý śtít s modrými rohy 
(nazývaný lesní moudrostí), vy-
jadřující myślenku zdatnosti  
a připravenosti. Obsah wood-
craftu podal Seton v řadě knih: 
Dva divośi; Rolf zálesák; Svitek 

                                        
 
 

Podobně jako Seton, organizoval hochy v Americe i Dan C. Beard. 
Ten za vzor vybral amerického průkopníka (pionýra) a podle 
nejslavnějśího z nich nazval své hnutí – Synové Daniela Boona. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Skřeti 
 

 

Říká se, že v Prvním hvězdném věku se v nejhlubśích jamách 
Utumna Melkor dopustil svého největśího rouhání. V té době totiž 
polapil mnoho elfů, zavlekl je do svých kobek a ohavným mučením 
vytvořil zkažené a straślivé podoby života. Z nich vypěstoval 
skřetí plemeno otroků, kteří byli stejně hnusní, jako byli elfové 
sliční. 

Tak vznikly spousty skřetů, zplozených v podobách pokřivených 
bolestí a nenávistí. Jedinou radostí 
těchto tvorů bylo utrpení druhých, 
protože krev, která kolovala ve 
skřetech, byla černá a studená. 
Jejich zakrslá postava byla śeredná: 
přihrblá, křivonohá a sražená. Paže 
měli dlouhé a silné a kůži černou 
jako dřevo ožehlé plamenem. Śpičaté 
tesáky v śirokých ústech měli žluté, 
jazyk červený a tlustý. Oči měli 
jako rudé śkvírky, jako úzké śtěr-
biny v černé železné mříži, za níž 
hoří uhlí.  

Skřeti byli krutí bojovníci, protože svého pána se báli víc než 
jakéhokoli nepřítele; a možná že smrt byla lepśí než muka 
skřetího života. Byli nelítostnými kanibaly a jejich drásavé 
pařáty a uslintané tesáky byly často zkrvavené hořkým masem  
a nečistou černou krví vlastních příbuzných. Byli zplozeni jako 
nevolníci Pána tmy, proto se báli světla, které je oslabovalo  
a pálilo. Jejich oči viděly v noci, obývali nečisté jámy a tunely. 
Množili se v Melkorově Utumnu a v každé śpinavé díře ve 
Středozemi. Na konci Prvního hvězdného věku doślo k Válce 
Mocností, při níž Valar přiśli do Utumna a rozbořili je. Spoutali 
Melkora velkým řetězem a vyhubili jeho služebníky v Utumnu, mezi 
nimiž byla i větśina skřetů. Ti, kteří zůstali naživu, bloudili bez 
pána. 



Během následujících věků se konalo velké stěhování elfů,  
a přestože skřeti žili na temných místech Středozemě, otevřeně se 
neobjevovali a elfské příběhy o skřetech mluví teprve ve Čtvrtém 
hvězdném věku. Tou dobou již začali dělat potíže. Vyśli z Angbandu 
v ocelovém plátovém brnění a kroužkových kośilích, přilby měli 
z železných obručí a černé kůže a s ocelovým jestřábím nebo supím 
zobanem. Byli vyzbrojeni křivými śavlemi, otrávenými dýkami, 
śípy a śirokými meči. Toto lupičské plemeno se s vlky a vlkodlaky 
ve Čtvrtém hvězdném věku odvážilo vniknout do říśe Beleriandu, 
kde bylo sindarské království Melian a Thingola. Śedí elfové 
nevěděli, co jsou skřeti zač, ačkoli nepochybovali, že jsou zlí. 
Protože tito elfové v oné době nepoužívali ocelové zbraně, śli za 
trpasličími kováři z Nogrodu a Belegostu a získali zbraně 
z kalené oceli. Pak skřety pobili nebo zahnali pryč.  

Když se vśak v posledním hvězdném věku Melkor vrátil do 
Beleriandu, z jam Angbandu vyśli skřeti řada za řadou, houf za 
houfem do otevřeného boje, a tak začaly Beleriandské války. 
V údolí Gelionu se s nimi střetli Śedí elfové krále Thingola  
a Denethorovi Zelení elfové. V této první bitvě byli skřeti 
zdecimováni a zahnáni s jekem do Modrých hor, kde nenaśli 
útočiśtě, ale jen sekyry trpaslíků. 

Nikdo z toho vojska neunikl. Melkor vśak vyslal vojska tři. Druhé 
vojsko skřetů se rozběhlo po západních zemích Beleriandu. Poté se 
spojilo se třetím vojskem a pochodovalo na sever, aby pobilo právě 
přiślé noldorské elfy. Na tyto elfy vśak skřeti vůbec nebyli 
připraveni. O tělesné síle Noldor se skřetům nesnilo ani 
v nejčernějśích snech. Samotné oči těchto elfů propalovaly 
skřetům tělo a dravé světlo elfských mečů je bolestí a strachem 
dohánělo k śílenství. Druhá beleriandská bitva tedy byla svedena 
s Noldor, jež vedl Fëanor, a nazývala se Bitva pod hvězdami, 
Dagor-nuin-Giliath. Přestože noldorský král Fëanor byl zabit, 
druhé a třetí 
Melkorovo voj-
sko bylo zcela 
zničeno. 

Ze Západu při-
śel druhý nol-
dorský voj ve-
dený Fingolfi-
nem, a veliké 
světlo Slunce 
vystoupilo nad hradby oblohy jako mocný výkřik, který vnukl 
strach každému Melkorovu služebníkovi. Tak začal První sluneční 
věk a mocné světlo Slunce načas zkrotilo ctižádost skřetů. Brzy 
vśak přiślo pod rouśkou tmy dalśí skřetí vojsko, jeśtě početnějśí 
než tři předeślá a důkladněji vyzbrojené. Doufali, že zastihnou 
Noldor nepřipravené. Ve Slavné bitvě byly skřetí zástupy opět 
pobity. Tehdy začalo obklíčení Angbandu, a přestože se skřeti 



občas odvažovali v tlupách ven, větśinou byli drženi uvnitř zdí 
Angbandu. Melkorova moc vśak rostla, protože černými kouzly 
zplodil dalśí skřety a také draky, a kolem sebe měl balrogy, 
zlobry, vlkodlaky a mnohé velké netvory. Když se cítil připraven, 
mohutné vojsko vykročilo do Bitvy náhlého plamene a prolomilo 
obklíčení Angbandu. Elfśtí páni byli poraženi. Od této těžké 
bitvy se počítá hrůzovláda, na kterou skřeti vzpomínají jako na 
Velké roky. 

Tehdy padl Tol Sirion a byla zabrána království Hithlum, 
Mithrim, Dor-lómin a Dorthonion. Byla též svedena Bitva 
nespočetných slz: to byla pátá bitva v Beleriandských válkách  
a elfové s Edain byli naprosto poraženi. Pak vpochodovaly zlé 
legie skřetů do Beleriandu. Byla svedena bitva na Tumhaladu  
a vypleněn Nargothrond; pro své spory s trpaslíky a Noldor byl 
dvakrát přepaden Menegroth a země Śedých elfů byly zničeny. 
Nakonec padlo skryté království Gondolin. Melkorovi již 
nescházelo k vítězství skoro nic; jeho skřetí legie se po libosti 
toulaly Beleriandem. Vśechna elfská království byla zničena, 
nestálo žádné velké město a větśí část elfů a Edain byla pobita. 
Příběh těchto dnů rozradostňuje černá srdce skřetů a jejich 
spojenců. 

Hrůza toho věku vśak přece skončila. Ze Zemí neumírajících totiž 
přiśli Valar, Maiar, Vanyar a tirionśtí Noldor, a byla svedena 
Velká bitva. Při ní byl Angband zničen a vśechny hory Severu 
pobořeny. Beleriand i s Angbandem klesl do vířícího moře. Melkor 
byl navždy vyvržen do Prázdna a jeho skřetí služebníci byli na 
severozápadě Středozemě vyhlazeni. 

Přesto skřeti přežili, neboť část se jich skryla v nečistých 
peleśích pod temnými horami a pahorky. Po čase přiśli 
k Melkorovu pobočníku Sauronovi a nabídli mu své služby, takže se 
stal jejich novým pánem. Dobře mu posloužili v jeho válce s elfy  
a ve vśech jeho bitvách až do války Posledního spojenectví, kdy 
Druhý věk skončil pádem Mordoru a větśina skřetího plemene byla 
opět vyhlazena. Přesto i ve Třetím slunečním věku stejně jako ve 
Druhém zůstali naživu skřeti schovaní v temných a zlých norách. 
Mnoho staletí žili bez pána, přepadali a podnikali útoky, ale 
nechystali žádné velké dobyvatelské plány, dokud neuplynulo víc 
než tisíc let onoho věku a Sauron se opět nezjevil v podobě 
velkého zlého Oka v černé říśi Dol Gulduru v jižním temném 
hvozdu. Stejně jako ve Druhém slunečním věku se temné osudy 
Saurona a skřetů opět spojily a po dva tisíce let Třetího věku 
skřetí moc rostla s mocí jejich Temného pána, to je už ale náś 
příběh 
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  ...tentokráte o skautské lilii 
 
 

Svou uślechtilou heraldickou krásou patří 
skautská lilie mezi nejpěknějśí znaky či odznaky, 
jaké si zvolilo do śtítu moderní sdružení. 
Stylizovaný květ lilie je prastarým znamením. 
Známe jej již od starých Egypťanů, Indů a Perśanů. 
Bylo to vždy znamení dobré, spojované se sluncem, 
mírem a čistotou. 
 

V Evropě se rozśiřují znaky s lilií od 14. do 16. století. Ve 
středověkém království neapolském vládl král Karel, který též 
užíval ve svém znaku květ lilie. Jedním z chráněnců tohoto muže 
byl mořeplavec Flavio Gioja, jenž se vedle objevování nových cest 
pro neapolský obchod proslavil i tím, že v roce 1303 zdokonalil 
námořnickou buzolu. Naznačil základ budoucí větrné růžice 
vyznačující světové strany. V italśtině se tehdy pro sever 
užívalo slovo „Transmontane“, což znamená „za horami“, čili 
Alpami, které tvoří hranici Itálie na severu. Gioja vyznačil na 
své růžici sever začátečním písmenem tohoto slova, brzy vśak „T“ 
vylepśil přikreslením lilie, z úcty ke svému králi. Z Itálie se 
lilie, jako značka severu na námořní buzole, rozśířila do ostatní 
přímořské Evropy. 
 
Lilii z kompasu převzalo do svého znaku Baden-Powellovo skautské 
hnutí. Jistota správného směru, kterou označuje střelka buzoly je 
i jistota skauta, že jeho pouť životem pod znamením lilie bude 
úspěśná. I lilie samotná má svou symboliku. Prostřední ze tří 
listů značí hrot magnetické střelky; vyjadřuje, že skaut jde vždy 
přímo, že ve svém životě jde nebojácně vstříc vśem úkolům i 
těžkostem. Nepokouśí se problémy obcházet, cesta odbočující vpravo 
či vlevo (dalśí listy lilie) se stáčí zpět. Tři listy lilie 
znamenají také tři body skautského slibu a někdy bývají 
vykládány i jako tři věkové kategorie skautského hnutí: vlče – 
skaut – rover. 
 
Ze základního tvaru skautského znaku vycházejí skautské znaky 
organizací v jednotlivých státech. Ve spojení s lilií bývá 
připojen emblém, který je typický pro osobitý charakter v té či 
oné zemi. 
 
 
 



 
Čeśtí skauti – junáci mají uprostřed lilie umístěn chodský znak, 
bílý śtítek s černou psí hlavou. Nejde tu o prastarý znak. Chodové 

měli do doby, než jim byla odejmuta práva, v obrazu 
pečetě sekerku a na svém praporu snad botu – symbol 
svobodných sedláků. Znak se psí hlavou je dílem 
malíře Mikoláśe Alśe a vznikl koncem minulého 
století jako ilustrace k románu Aloise Jiráska 

Psohlavci. Jak se dostal tento znak psí hlavy na odznak 
českých skautů? 

 
V prvních letech skautingu u nás se jeśtě lilie nepoužívala. 
Prvním odznakem Junáka byl trojúhelník a v něm postava atleta. 
Proč A. B. Svojsík nepřevzal pro své hnutí odznak lilie okamžitě, 
mělo svůj důvod v tom, že se domníval – doufal v to dost dlouho – 
že skautská myślenka najde uplatnění v Sokole, což se nestalo, pro 
nepochopení tehdejśích představitelů této tělovýchovné 
organizace. 
 
A. B. Svojsík chtěl vytvořit skauting s ryze národní ideou, a tak 
hledal i český výraz, který by postavil vedle anglického slova 
skaut. Před tím, nežli zvítězil návrh zemského śkolního 
inspektora Frantiśka Bílého „junák“, se vedla v kruhu Svojsíko-
vých spolupracovníků dlouhá diskuse. Pamětníci zaznamenali, že 
Svojsík vážně uvažoval o názvu „Chodové“, což prý mu rozmluvil 
spisovatel Alois Jirásek. I tak vśak Chodové jako vzor pro junáky 
zůstali. Tehdy bylo totiž jeśtě stále nutné bránit se germanizač-
nímu útlaku. Během tří století nesvobody byl český národ 
soustavně zatlačován od svých hranic hloub a hlouběji do 
vnitrozemí, a jediní Chodové na staré hranici vytrvávali. Proto 
jim patřil obdiv a úcta celého národa. 
 
Ve dnech 27. a 28. září 1913 byl v Praze na Trojském ostrově 
uspořádán skautský ukázkový tábor a pro velký úspěch opakován 
jeśtě příśtí sobotu a neděli. Bránu do tohoto tábora zdobil Alśův 
chodský znak – bílý śtít s černou psí hlavou – což bylo 
pravděpodobně jeho první užití českými skauty. Oficiálním znakem 
českého skautského hnutí vśak v té době jeśtě psí hlava nebyla. 
 
Tehdy, před vypuknutím první světové války, byla v Čechách 
napjatá politická situace a tyto poměry se bohužel 
odrazily i na rodícím se skautském hnutí. Důsledkem 
bylo, že počátky českého skautingu byly nejednotné. 
Vznikla řada samostatných organizací, které se 
podařilo sjednotit až v prvních letech republiky, 
díky velkému úsilí A. B. Svojsíka. Úměrně k této 
době byli značně početnou organizací skauti 
„Psohlavci“, které na podzim roku 1913 založil 



příbramský profesor dr. Jan Hořejśí současně v Příbrami 
a na Královských Vinohradech v Praze. Psohlavci měli 
ideu a programovou náplň podle vzoru amerického 
„Woodcraftu“ E. T. Setona. Odznakem organizace, která 
se vedle Prahy rozśířila zejména na Podbrdsku  
a Plzeňsku, byl zvolen Alśův znak se psí hlavou. Tehdy 
byl českými skauty užit poprvé oficiálně. 

 
Śtítek se psí hlavou byl vśak natolik populární, že se k němu 
hlásila i větśina ostatních složek českých skautů. Záhy se 
objevuje na prvních přezkách skautských opasků. Po roce 1918 
přichází na scénu konečně lilie. Znak se psí hlavou je umístěn na 
její střed, a tak vzniká definitivní odznak Junáka. Zpočátku 
reprezentuje celé skautské hnutí Československa, později zůstává 
jen pro skauty v českých zemích.  
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Který ze středových bodů je větśí? Ten vlevo nebo vpravo? 

Vśechny čáry jsou rovnoběžné, 

to jen tvůj mozek je zmatený! 

Největśí sluśností je, když 

řidič autobusu uvolní babičce 

své místo. 

 

Farmář pěstuje na poli melou-
ny a každou chvíli se mu sta-
ne, že mu nějaké ukradnou. Tak 
přemýślí, jak by těm krádežím 
zamezil a pak dostane nápad. 
Vyrobí ceduli, na kterou napí-
śe: "Jeden meloun je napuśtěn 
jedem!" a zapíchne jí na okraj 
pole. Od té doby se melouny 
přestanou ztrácet. Farmář má 
 

      „Hele, užovka.“ 

Jde chlápek okolo blázince  

a slyśí, jak blázni volají: „Tři-

náct, třináct, třináct!“ Podívá 

se dírou ve zdi a jeden z bláznů 

ho píchne prstem do oka. Z blá-

zince se ozve: Čtrnáct, čtrnáct.“ 

Dva vodáci stojí na břehu a bezmocně pozorují, jak 

se třetí převrátil s lodí a topí se. Z neśťastníka 

už je vidět na hladině jen ruka, když jeden z jeho 

kamarádů promluví k druhému: „Hele, tak jsi asi 

měl pravdu, že se do té záchranné vesty dává 

polystyren, a ne molitan!” 

 

Římský císař promlouvá ke gladiátorům: 
„Gladiátoři, dneska budete mít zápas ve 
vodním pólu. Družstvo, které vyhraje, 
dostane svobodu!“ „A jak poznáme soupeře?“, 
ptají se gladiátoři. Císař se uchechtne  
a povídá: „Snadno, krokodýli budou mít bílé 
čepičky.“ 

z toho velkou radost, ale 
    jednou takhle jde ko- 
     lem svého pole a po- 
     dívá se na ceduli  
    a na ní je připsáno: 
   "Teď už dva!". 
 

 

Ptá se śtěně ma-

minky: „Jmenuji se 

Sedni nebo Lehni?“ 

 Jestliže jde vśe pod-

le plánu, stala se 

někde chyba. 



 
       

      
 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

Chuck Norris naučil śmirgl, jak být drsným. 

Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho. 

Chuck Norris spí s polśtářem pod pistolí. 

Chuck Norris dojel na konec kruhového objezdu. 

 

 

Blesk nikdy neudeří dvakrát do stej 

 ného místa, protože ví, že ho Chuck 

 Norris hledá.  

    Fotbalové družstvo, ve kterém hrál 

     Chuck Norris, vyhrálo dvakrát  

      v jednom zápase.  

        Chuck Norris dokáže předběhnout 

        vlastní stín i v naprosté tmě. 
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Určeno pro potřebu 8. oddílu Hraničář Karviná!!! 

 Králík nebo kachna? 

Já si stejně myslím, že vśechny ty hláśky o Chucku 

Norrisovi jsou blbosti, protože kdyby to byla 

pravda, tak sem teď přijde a začne mi mlátit 

hlavou o klávesniedrtschrshjfvdslgbmup 

Která kočička kope díru na stožár? 
 

     Kterou kočičku přejel parní válec? 
 

Co vznikne zkřížením krávy a želvy? Tele s helmou. 

 

Jsou dvě buchty v troubě  
a pečou se asi 10 minut. Najed-
nou jedna buchta řekne: „Uf, 
tady je ale vedro.” 

Druhá buchta se na ni podívá  
a vykřikne: „Áááááá, mluvící 
buchta!” 
 

„Už toho mám dost, aby si ze mě pořád někdo 
střílel!” vzteká se brokovnice. 
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